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Det tager femogtredive minutter at sejle med 

færgen fra Rudkøbing til Strynø, der er en af 

de smukke danske småøer, som har en skole. 

Strynø ligger i Det Sydfynske Øhav og er bare 

4,88 km2 stor. Modsat mange andre små øer 

har man her gennem det sidste tiår oplevet 

øget til"ytning af nye familier, og der er i dag 

omkring 220 fastboende på Strynø.

Foruden skolen er der børnehave, vugge-

stue, købmand, kro og kirke, overnatnings-

steder og en del små lokale håndværksdriven-

de og iværksættere. Flere pendler hver dag 

til Langeland og Sydfyn, og det er sjældent 

værre vejr, end at færgen kan sejle.

Strynø havn blev i 2009 udvidet til dob-

belt størrelse. Som en hel del andre danskere 

er Børn & Bøgers udsendte efterkommer af 

Mads Lange til Bali, som blev født i Rudkø-

bing.

En mindeplade over en portåbning doku-

menterer historien om en af byens sønner, 

som drog ud. Der er dog kortere til Strynø 

end til familietræf på Bali, så det er Strynø, vi 

satser på i dag.

Ørstedskolen i Rudkøbing

Besøget på Strynø Skole starter imidlertid et 

andet sted. Strynø Skole er en afdeling af 

Ørstedskolen i Rudkøbing, og her har Børn 

& Bøger en aftale med Claus Refer Ebbesen, 

som siden 2010 har været afdelingsleder for 

mellemtrin og Strynø Skole.

Beslutningen om at bygge Ørstedskolen, 

der stod færdig i 2009-2010, kom i kølvan-

det på beslutningen om en ny skolestruktur, 

hvor "ere mindre skoler blev nedlagt og ud-

skolingseleverne samlet ét sted.

Skolebyggeriet blev realiseret i et offent-

ligt-privat partnerskab, og i dag ligger Ørsted-

skolen her, i udkanten af Rudkøbing, omgivet 

af grønne arealer. Ørstedskolen er en "ot og 

indbydende skole, hvor forhallen er centrum 

for skolens "øje.

Her munder alle veje ud. Skolen har to 

spor i indskoling og mellemtrin og $re i over-

bygningen. Skolen har ca. 850 elever, men er 

bygget til at rumme 1.000.

Her holder også Musikskolen til, og det 

myldrer af aktivitet i hallen. Her mødes alle 

veje, og Ørstedskolens pædagogiske lærings-

center ligger placeret lige her i midten.

PLC er altid åbent, for indgangene er 

brede, uden døre, og der er mange veje, der 

munder ud i det store rum, hvor æstetikken 

føjer nye dimensioner til oplevelsen. Her $n-

der vi også ”gaten” til udskolingsafdelingens 

"øj, som er skolens største. 

Det bliver ikke lige nu, vi når at tale PLC, 

for færgen sejler inden længe, og vi har en af-

tale på Strynø. PLC-vejleder Lene Nielsen, som 

vi møder i forbifarten, lover imidlertid at maile 

senere – Ørstedskolens PLC har også eleverne 

fra Strynø som lånere. 

Øens samlingspunkt 

Vi når færgen, og Strynø vokser sig langsomt 

større, mens vi sejler. Ombord på færgen sør-

ger en infoskærm i salonen for information 

om øen. Visit Strynø – og den oplevelse skulle 

I rækken af artikler om skoler på mindre øer i Danmark er turen denne gang gået til både Langeland og Strynø – her sejler man h
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Ørstedskolen og af

Af Anette Grønholt 

Andersen

Børn & Bøger mødes med 

afdelingsleder for mellem-

trin og Strynø Skole, Claus 

Refer Ebbesen, i det store 

og meget !otte PLC på 

Ørstedskolen, men i dag 

skal det handle om skolen 

på Strynø. 
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I rækken af artikler om skoler på mindre øer i Danmark er turen denne gang gået til både Langeland og Strynø – her sejler man hen.

man unde sig – for her er fantastisk 

smukt.

Her sejler man, og har gjort altid – 

Øhavets Smakkecenter ligger på Strynø, 

og da vi går fra borde, fanger en af de 

smukke klinkbyggede både i havnen 

straks blikket.

Det er muligt at leje en smakke, men 

tiden er tilmålt, vinden kraftig og sejler- 

erfaringen for lille. Det må blive en an-

den gang, men Strynø er et sted, man 

gerne vil vende tilbage til, så måske. 

Strynø Skole ligger midt på øen, ca. 

20 minutters gang fra færgelejet. Det 

lykkes for Claus Refer Ebbesen og Børn 

& Bøgers udsendte – i hvert fald nogen-

lunde – at gå mellem bygerne gennem 

Strynø by med dens smukke, gamle 

huse og små gader.

Her er intet trukket efter en lineal, 

hvert hus er unikt og ligger, hvor men-

nesker nu engang har syntes, det skulle 

ligge. Skolen ligger i udkanten af lands-

byen, omtrent midt på øen. Bygningen 

på Strynø er i modsætning til Ørsted-

skolen gammel.

Skolen er bygget i 1905 og blev, 

sammen med $re andre "otte og tids-

typiske danske landsbyskoler, fredet 

i 1998. Strynø Skole er dog i dag den 

eneste af dem, der stadig fungerer som 

skole.

Under klokken 

Bygningen er nyrenoveret og fungerer 

som både skole, samlingssted og kultur-

hus. Strynø Skole og Kulturhus – øens 

samlingspunkt for både unge og gamle. 

Her har skolebørnene helt fantastisk 

dejlige rammer.

De ti elever, fordelt på fem årgange, 
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der lige nu går i skole her, leger i haven 

på græsplænen under de store gamle 

træer.

Under klokken ved indgangsdøren 

mødes vi med Finn Jørgensen og Su-

sanne M. Clausen, som underviser her 

på Strynø, men organisatorisk er en del 

af medarbejderstaben på Ørstedskolen.

Egen beslutnings- og handlekraft er 

dog påkrævet, når man har det daglige 

 og afdeling Strynø

Efter turen med færgen til Strynø bliver Claus Refer Ebbesen og Børn & Bøger 

modtaget af lærerne Susanne M. Clausen og Finn Jørgensen under klokken, som 

der ringes med, når frikvarteret er slut.

ansvar for en skole på en rigtig, ikke-

brofast, ø, altså en af dem, hvor Bilka 

ikke bringer varer til fortovskanten, og 

hvor kontoret ikke er lige om hjørnet.

Der er mange praktiske, daglige 

beslutninger, og det behøver ikke alt 

sammen omkring Claus Refer Ebbesen. 

Hvor skraldespanden evt. skal placeres, 

kan godt afgøres pr. konduite, og det 

må en del andre og mere væsentlige 


